ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 60

По Докладна записка с вх. № 47/05.02.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно приемане на План за действие на Община Айтос за 2016 г. в изпълнение на Закона за
младежта и Националната стратегия за младежта /2010-2020 г./,

Общинският съвет – гр. Айтос,

Във връзка с изпълнението на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта
/2010-2020 г./ и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

ПРИЕМА Годишен план за действие на Община Айтос за 2016 г. в изпълнение на Закона
за младежта и националната стратегия за младежта /2010-2020 г./, който е приложен и е
неразделна част от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 26.02.2016 г.,
Протокол № 5, т.1. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 61

По Предложение с вх. № 69/15.02.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно приемане на Програма за управление на Община Айтос за мандат 2015-2019 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.12, във връзка с чл.44, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И:

ПРИЕМА Програма за управление на Община Айтос за мандат 2015-2019 г., която е
приложена и е неразделна част от настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 26.02.2016 г.,
Протокол № 5, т.2. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 62
По Предложение с вх. № 54/10.02.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно участие на община Айтос като партньор в проект „Детска градина за всички деца” на
Сдружение „Асоциация Интегро”, гр. Разград кандидат по процедура BG05M20P001-3.001
„Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” на
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.23, ал. 2 и чл.61 от ЗМСМА и съгласно насоките за
кандидатстване по процедурата,

Р Е Ш И:
1. ОДОБРЯВА участието на Община Айтос като партньор в проект „Детска градина за
всички деца” на Сдружение „Асоциация Интегро”, гр. Разград, кандидат по процедура
BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в
неравностойно положение” на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020
година.
2. ОДОБРЯВА споразумение за общинско сътрудничество между Община Айтос и
Сдружение „Асоциация Интегро”, гр. Разград.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 26.02.2016 г.,
Протокол № 5, т.3. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 63
По Предложение с вх. № 60/12.02.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно кандидатстване на община Айтос по Програма за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество
България-Турция, Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм: Специфична цел 2.1. Повишаване на
туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на
природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11. ал. 1 от ЗОС и
съгласно Насоките за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество между
Република България и Република Турция 2014-2020 г.,

Р Е Ш И:
1. Общински съвет - Айтос дава съгласието си за съвместно разработване,
кандидатстване и изпълнение на проект с кметство Саларлъ към Каймакамство Узункьопрю,
провинция Одрин, Република Турция по Приоритетна ос 2, Специфична цел 2.1. Повишаване на
туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на
природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура с водещ
партньор - община Айтос.
2. Дава съгласието си Община Айтос да използва безвъзмездно Зоопарк, част от имот публична общинска собственост № 000841, находящ се в землището на гр. Айтос, обл. Бургас, с
начин на трайно ползване „Лесопарк”, актуван с АОС № 3092/26.03.2012 г. за целите и нуждите
на проекта за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проектa.
3. Възлага на Кмета на Община Айтос да извърши необходимите действия във връзка с
кандидатстване и реализиране на проекта при неговото евентуално одобрение.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 27 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 26.02.2016 г.,
Протокол № 5, т.4. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 64
По Предложение с вх. № 67/12.02.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно кандидатстване на СОУ „Христо Ботев” по Програма за трансгранично сътрудничество
България – Турция 2014-2020 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12. ал. 3 от ЗОС във връзка с
чл.12, ал.1 и ал.3 от НРПРОИ и съгласно Насоките за кандидатстване по Програма за
трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция 2014-2020 г.,

Р Е Ш И:
1. Предоставя на СОУ „Христо Ботев” за безвъзмездно ползване имот – публична
общинска собственост, представляващ масивна двуетажна училищна сграда с площ 865 кв.м.,
прилежащи училищни постройки със застроена площ 1492 кв.м. и дворно място с площ 18461
кв.м., находящ се в УПИ І, кв.132 по плана на гр. Айтос, за който е съставен АОС 69/25.07.1997 г.
за срока на реализация на проект по Програма за трансгранично сътрудничество между
Република България и Република Турция 2014-2020 г., както и за 5 /пет/ години след края на
проекта.
2. Дава съгласие, при необходимост да се предостави временен безлихвен заем от
бюджета на общината в размер до 100 000 лв. (сто хиляди лева) на СОУ „Христо Ботев” за
оперативното приключване на дейностите по проекта, като заема да бъде възстановен по
бюджета на Община Айтос след получаване на окончателно плащане по Проекта.
3. Упълномощава Пенка Панайотова Кирязова – директор на СОУ „Христо Ботев” - гр.
Айтос да извърши необходимите действия във връзка с кандидатстване и реализиране на проекта
при неговото евентуално одобрение.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
1 „въз.се”, проведено на 26.02.2016 г.,
Протокол № 5, т.5. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 65
По Предложение с вх. № 68/15.02.2016 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община
Айтос, относно кандидатстване на община Айтос по Програма за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество
България-Турция, Приоритетна ос 1. Околна среда, Специфична цел 1.2. Подобряване на
капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни
ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, и съгласно Насоките за кандидатстване по
Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция
2014-2020 г.,

Р Е Ш И:
1. Общински съвет - Айтос дава съгласието си за съвместно разработване, кандидатстване
и изпълнение на проект със Специализирана областна администрация на провинция Одрин,
Република Турция по Приоритетна ос 1. Околна среда, Специфична цел 1.2. Подобряване на
капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни
ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район с водещ партньор - Специализирана
областна администрация на провинция Одрин, Република Турция.
2. Дава съгласието си Община Айтос да ползва безвъзмездно активите придобити от
реализацията на проектните дейности, за целите и нуждите на проекта в продължение най-малко
на 5 години след приключването му.
3. Възлага на Кмета на Община Айтос да извърши необходимите действия във връзка с
кандидатстване и реализиране на проекта при неговото евентуално одобрение.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 26.02.2016 г.,
Протокол № 5, т.6. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 66

По Предложение с вх. № 43/05.02.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно утвърждаване на управител на общинското търговско дружество „Айтос Автотранспорт” ЕООД – гр.Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,

Р Е Ш И:

Не приема проекта за решение в предложение с вх. № 43/05.02.2016 г. от Васил Едрев –
кмет на Община Айтос, относно утвърждаване на управител на Общинско търговско дружество
„Айтос-Автотранспорт”ЕООД – гр.Айтос.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 8 гласа ”за”, 0 „против” и
18 „въз.се”, проведено на 26.02.2016 г.,
Протокол № 5, т.7. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 67

По Докладна записка с вх. № 45/05.02.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно приемане на Годишен доклад за дейността на Звеното за вътрешен одит за периода от
01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 28, ал.2 от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор,

Р Е Ш И:

СЪГЛАСУВА Годишен доклад за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община
Айтос за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г., който е приложен и е неразделна част от
настоящия протокол.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
1 „въз.се”, проведено на 26.02.2016 г.,
Протокол № 5, т.8. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 68

По Докладна записка с вх. № 55/10.02.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно допълване на Базисни наемни цени, приети с Решение № 108/03.09.2008 год.,
обективирано в Протокол № 13 на Общински съвет Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл. 14, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.21 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

Р Е Ш И:

1. Допълва Базисни наемни цени, приети с Решение № 108/03.09.2008 год., обективирано в
Протокол № 13 на Общински съвет Айтос, като създава нов раздел „V. Язовири” – цена 40 лева
на декар без включен ДДС за година.
2. Настоящето решение е неразделна част от Решение № 108/03.09.2008 год., обективирано
в Протокол № 13 на Общински съвет Айтос.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 26.02.2016 г.,
Протокол № 5, т.9. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 69

По Докладна записка с вх. № 56/10.02.2016 г. от Красимир Енчев – председател на
Общински съвет Айтос, относно избор на временна комисия за изработка на проект за
изменение или нова Наредба за реда за придобиване, управленвие и разпореждане с общинско
имущество,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.49, ал.1, т.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:
1. СЪЗДАВА Временна комисия за изработка на проект за изменение /или нова Наредба
за реда за придобиване, управленвие и разпореждане с общинско имущество.
2. Комисията да се състои от 5 съветници, а именно: Николай Николов, Дамян Денев,
Ружди Хасан, Панайот Которов и Петър Янев.
3. Възлага на Кмета на общината, да определи специалисти от Общинска аднимистрация,
които да подпомагат дейността на времената комисия.
4. В срок до 30.04.2016 год., комисията да внесе за разглеждане и приемане изработеният
проект от Общинския съвет.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 26.02.2016 г.,
Протокол № 5, т.10. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 70

По Докладна записка с вх. № 48/08.02.2016 г. от Красимир Енчев – председател на
Общински съвет Айтос, относно приемане на становище за опрощаване на дължими държавни
вземания от Динко Тодоров Динев,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 98, ал. 12 от Конституцията на
Република България и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в докладната
записка,

Р Е Ш И:
ИЗРАЗЯВА отрицателно становище за опрощаване на дължимите вземания от Динко
Тодоров Динев.
Мотиви: От събраната информация за лицето се установява , че вземането на лицето
няма характеристиките на публично задължение по смисъла на чл. 162 ал.2 от ДОПК.
Препис от решението, ведно със събраните по преписката документи да бъдат изпратени
на Администрацията на Президента.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 14 гласа ”за”, 0 „против” и
10 „въз.се”, проведено на 26.02.2016 г.,
Протокол № 5, т.11. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 71
По Предложение с вх. № 70/15.02.2016 г. от Красимир Енчев – председател на Общински
съвет Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в общото
събрание на Асоциацията на ВиК и определяне на позиция и мандат по решенията, които следва
да се вземат,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т.15 и 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във
връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите,

Р Е Ш И:
І. Упълномощава Кмета на Община Айтос, представител по Закона за водите на Община
Айтос в Асоциацията по ВиК - Бургас да участва в Общото събрание на Асоциацията по В и К –
Бургас, с право да гласува по предвидените въпроси от съответния дневен ред, като следва:
1. Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”ЕАД, гр.Бургас за 2015 г.
2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”ЕАД, гр.Бургас за 2015 г.
3. Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализаця”ЕАД, гр.Бургас за 2015 г.
4. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация”ЕАД, гр.Бургас за 2016 г.
5. Други.
ІІ. При невъзможност кметът да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по
ВиК, за представител на Община Айтос се определя Мариана Димова – Заместник кмет на
Община Айтос, с право да гласува по въпросите по точка І от съответния дневен ред, съобразно
интересите на Община Айтос.
ІІІ. Упълномощения представител от Община Айтос да докладва периодично пред
Общинския съвет за приетите решения от общите събрания на ВиК.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 26.02.2016 г.,
Протокол № 5, т.12. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 72

По Докладна записка с вх. № 52/09.02.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно разпределяне на общинските жилища в гр.Айтос за 2016 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с
разпоредбите на чл.3, ал.2 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди
на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища,

Р Е Ш И:
1. Разпределя общинския жилищен фонд с предназначение, съгласно приложение № 1,
както следва:
1.1. за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – 50 бр.
1.2. за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са
отчуждени за общински нужди – 0 бр.
1.3. ведомствени – 0 бр.
1.4. резервни - 3 бр.
2. Възлага на Кмета на общината да предприеме всички последващи действия по
стопанисване и управление на общинския жилищен фонд.
Приложение № 1- СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА

№
1.

Наемател
Наемател

А Д Р Е С
ул.”Л.Димитрова” 9

2.
3.
4.
5.
6.

Свободно
Свободно
Наемател
Наемател
Наемател

ул.”Л.Димитрова” 8
ул.”Л.Димитрова” 7
ул.”Л.Димитрова” 6
ул.”Л.Димитрова” 5
ул.”Л.Димитрова” 4

Наемател
Наемател-1 стая
Наемател
Наемател
Наемател
Наемател
Наемател
Наемател
Наемател
Наемател
Наемател
Наемател
Наемател
Наемател
Наемател
Наемател
Наемател
Наемател
Наемател
Наемател
Наемател
Наемател
Наемател
Наемател
Наемател

ул.”Л.Димитрова” 3
ул.”Л.Димитрова” 2
ул.”Л.Димитрова” 1
ул.”Ат. Манчев” 9
ул.”Ат. Манчев” 8
ул.”Ат. Манчев” 7
ул.” Ат. Манчев” 7
ул.”Ат. Манчев” 10
ул.”Ат. Манчев” 6
ул.”Ат. Манчев” 5
ул.”Ат. Манчев” 4
ул.”Ат.Манчев” 3
ул.”Ат. Манчев” 2
ул.”Ат. Манчев” 1
ул.”Лъджанска” 5
ул.”6-ти февруари” 4
ул.”ген.Гурко” 13а
ул.”ген.Гурко” 13а
ул.”Вардар” 4
ул.”Г.Делчев” 3
ул.”Г.Делчев” 1
ул.”Г.Делчев” 5
ул.”Г.Делчев” 7
ул.”Г.Делчев” 7
ул.”Г.Делчев” 7

31.

Наемател
Наемател
Наемател

ул.”Славянска”45,ет.1
ул. Славянска 45, ет.1
ул.”Славянска” 45, ет.2

32.
33.

Свободно
Наемател

34.

Наемател

ул.”Цар Асен” бл.6,вх.В
ул.”Ч.скали”
бл.24,вх.А, ет.1, ап.3
ул.”Ч.скали”
бл.24,вх.А, ет.3, ап.9

35.

Наемател

36.

Наемател

37.

Наемател

38.

Наемател

39.

Наемател

40.

Наемател

41.

Наемател

42.

Наемател

43.

Наемател

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ул.”Ч.скали”бл.22,вх.А,
бл.22,вх.А,ет.1,ап.3
ул.”Х.Димитър”
бл.28, вх.Б, ет.4, ап. среден
ул.”Х.Димитър”
бл.30,вх.1, ет.4,ап.среден
ул.”Х.Димитър”
бл.30,вх.Б,ет.1,ап.среден
ул.”Х.Димитър”
бл.30,вх.Б,ет.3,ап.8
ул.”Х.Димитър”
бл.34, вх.А,ет.1,ап.2
ул.”Х.Димитър”
бл.34, вх.Б, ет.2, ап.6
ул.”В.Априлов”
бл.3,вх.Б ет.2,ап.5
ул.”В.Априлов”

44.

Свободно

45.

Наемател

46.

Наемател

47.

Наемател

48.

Наемател

49.

Наемател

50.

Наемател

51.

Резервно

52.

Резервно

53.

Резервно

54.
55.
Към т.8

За основен ремонт
За основен ремонт
Свободна стая

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 26.02.2016 г.,
Протокол № 5, т.13. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

бл.3,вх.Б,ет.4,ап.среден
ул.”В.Априлов”
бл.3,вх.Б,ет.5,ап.десен
ул.”В.Априлов”
бл.9,вх.Б,ет.4,ап.11
ул.”В.Априлов”
бл.9,вх.А,ет.5,ап.15
ул.”Станционна „ №50
бл.1, вх.А, ет.2, ап.2
Ул."В.Априлов"
бл.15,вх.А,ет.5,ап.15
ул.”В.Априлов”
бл.9,вх.2,ет.3,ап.7
ул.”Лъджанска”
№3,вх.Б,ет.1,ап.7
Ул.”Панайот Хитов”
бл.3, вх.А, ет.1, ап.3
ул.”В.Априлов”
бл.3,вх.Б, ет.8, ап. среден
Ул."В.Априлов"
бл.9,вх.Б,ет.3,ап.9
Ул.”В. Левски” №26
ул.”Д.Благоев” 3
1 стая от Оборотно жилище,
находящо се на ул. „Лиляна
Димитрова” №2

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 73

По Докладна записка с вх. № 59/12.02.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ Сграда „Младежки център”, находяща се в „Лесопарк” – гр. Айтос,
в полза на Сдружение „СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА”,

Общинският съвет – гр. Айтос,

Р Е Ш И:

Не приема проекта за решение в докладна записка с вх. № 59/12.02.2016 г. от Васил Едрев
– кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ Сграда „Младежки център”, находяща се в
„Лесопарк” – гр. Айтос, в полза на Сдружение „СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА
ПРИРОДА”.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 15 гласа ”за”, 1 „против” и
10 „въз.се”, проведено на 26.02.2016 г.,
Протокол № 5, т.14. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е

№ 74

По Докладна записка с вх. № 64/12.02.2016 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община
Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ стая № 20 с площ 19 кв.м, находяща се на първи
етаж от сграда „Младежки дом и бизнесцентър” на ул.”В.Левски” № 2, УПИ І в кв.166 по плана
на гр.Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,

Р Е Ш И:

Не приема проекта за решение в докладна записка с вх. № 64/12.02.2016 г. от Мариана
Димова – зам. кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на
част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ стая № 20 с площ 19
кв.м, находяща се на първи етаж от сграда „Младежки дом и бизнесцентър” на ул.”В.Левски” №
2, УПИ І в кв.166 по плана на гр.Айтос.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 3 гласа ”за”, 12 „против” и
11 „въз.се”, проведено на 26.02.2016 г.,
Протокол № 5, т.15. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 75
По Докладна записка с вх. № 63/12.02.2016 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община
Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ
VІІ-91, кв.31 по плана на с.Съдиево, община Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.36, ал. 1, т. 2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с
чл.50, ал.1, т.2 и ал. 3 и чл.54 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Айтос,

Р Е Ш И:
1. Да се прекрати съсобствеността между Община Айтос, от една страна, и от друга
съсобствениците – Константин Димитров Чалъков и Марина Атанасова Чалъкова, чрез продажба
частта на общината, представляваща 60/1040 кв.м ид.ч. (шестдесет квадратни метра идеална
част) от УПИ VІІ-91 (урегулиран поземлен имот седми за деветдесет и първи), целият имот с
площ 1040 (хиляда и четиридесет квадратни метра) в кв.31 (квартал тридесет и първи) по плана
на с.Съдиево, община Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при граници за
целия имот: изток – Улица, запад – УПИ VІ-91 в кв.31, север – УПИ VІ-91 в кв.31 и Улица, юг –
Улица; на цена 1640,00 лв. (хиляда шестстотин и четиридесет лева), без ДДС, актувана с Акт за
частна общинска собственост № 4211/20.01.2016 г.
2. Възлага на Кмета на Общината да организира процедурата по прекратяването на
съсобствеността в упоменатия в т. 1 урегулиран поземлен имот.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 26.02.2016 г.,
Протокол № 5, т.16. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 76
По Докладна записка с вх. № 65/12.02.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно определяне на мери и пасища от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално
ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската
2016/2017 г.,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, във връзка с чл.37и, ал.1 и ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.11 от Наредба за стопанисване,
управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд, чл. 60, ал.1, предложение
второ от АПК,

Р Е Ш И:
1. Определя пасищата и мерите, предназначени за общо и индивидуално ползване, по
землища на територията на Община Айтос, описани в Годишния план за паша за стопанската
2016/2017 г. (Приложение №1), което е приложено и е неразделна част от настоящия протокол.
2. Дава съгласие да се предоставят за общо и индивидуално ползване за стопанската
2016/2017 г. имотите по т.1 и приема Годишен план за паша за стопанската 2016/2017 г.,
съдържащ размера и местоположението им в землищата на населените места(Приложение №1).
3. Мерите и пасищата, определени за общо ползване, да се използват безвъзмездно от
жителите на населеното място, притежаващи дребни земеделски стопанства с пасищни животни
или от образуваните колективни стада.
4. Мерите и пасищата, определени за индивидуално ползване, да се отдадат под наем при
спазване условията на чл. 37и, във връзка с чл. 24а, ал.2, т.6 от ЗСПЗЗ, за срок от 5 (пет)
стопански години на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ,
съобразно броя и вида на регистрираните животни, на цена, определена по пазарен механизъм.
5. Приема Правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на
животните в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и
земеделско състояние, както следва:
Задължения на общината:
-Да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища за извеждане на
паша на притежаваните от земеделските стопани животни.
-Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно
необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

-Кметовете на населените места и кметските наместници от съставните селища на Община
Айтос се задължават да следят за изпълнението на Правилата за ползване на общинските мери,
пасища и ливади от страна на ползвателите. При констатирани нарушения да уведомяват Община
Айтос.
Задължения на животновъдите, ползватели на общински мери и пасища:
- Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да провеждат
борба с плевели и устойчиви растителни видове.
- Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да не ги
използват за неземеделски нужди.
- Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други
отпадъци.
- Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите.
- Да окосяват порастналата, неизпасана трева.
- При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за
обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторяват с изкуствени торове и с утайки от пречистени
отпадни води.
- Да не се извършват паша нощем и без пастир.
- Да не се извършват паша в горите, граничещи с пасищата.
- Да не се допускат лагеруване на домашни животни в пасищата.
- Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери,
отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от компетентните органи.
- Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване.
- Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата и мерите.
- Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.
- Да не ограждат наетите мери и пасища.
- Да осигурят свободен достъп до наетите от тях пасища и мери на всички тревопасни
животни , отглеждани в населено място , независимо от техния вид и възраст.
- Нямат право да събират такса от собствениците на животни, независимо от разходите,
които са направили по почистване на пасищата и мерите.
- Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не
отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за
опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и
други нормативни актове.
- Ползвателите на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд организират
охраната на ползваните от тях имоти.
- Ползвателите да спазват одобрените със заповед №РД09-122/23.02.2015г. на Министъра
на земеделието и храните Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на
земята в област „Околна среда, изменение на климата и добро земеделско състояние на земята“.
6. На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените интереси на гражданите и
жителите на Община Айтос, в частност на земеделските стопани и животновъди и с цел спазване
на законовите срокове за кандидатстване и подаване на документи, допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 26.02.2016 г.,
Протокол № 5, т.17. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 77

По Предложение с вх. № 66/12.02.2016 г. от Мариана Димова – зам. кмет на Община
Айтос, относно допускане изработване на ПУП-ПРЗ за обособяване на нов УПИ с площ до 270
кв.м., отреден „за православен храм-параклис”, находящ се в североизточният край на УПИ VII
182 кв.29 по плана на с.Дрянковец,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.110, ал.1, т.1, във връзка с чл.124а, ал.1 и ал.5 от Закона за
устройство на територията,

Р Е Ш И:
1. Допуска изработване на ПУП-ПРЗ за обособяване на нов УПИ с площ до 270 кв.м.,
отреден „за православен храм-параклис”, находящ се в североизточният край на УПИ VII 182
кв.29 по плана на с.Дрянковец.
2. Разходите свързани с допускане, изработката и одобрение на ПУП-ПРЗ са за сметка на
заявителя - Църковно настоятелство при храм „СВ.Вмчк Димитрий”- гр.Айтос.
3. Възлага на Кмета на Община Айтос да предприеме всички необходими действия по
провеждане на процедурата, съгласно изискванията на ЗУТ.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 26.02.2016 г.,
Протокол № 5, т.18. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 78
По Докладна записка с вх. № 49/08.02.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Кабел 20 кV от БКТП „ДАП” до
БКТП – нов в УПИ ІІ-21,22, кв.139, землище на гр. Айтос”,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:
1. Одобрява ПУП-ПП (подробен устройствен план -парцеларен план) за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект:
„Кабел 20 кV от БКТП „ДАП” до БКТП – нов в УПИ ІІ-21,22, кв.139, землище на гр. Айтос” с
възложител „ЕВН България ЕР” ЕАД. Трасето на подземния кабел 20кV с дължина 217м.
преминава през следните имоти в землището на гр. Айтос: №139031 с НТП „пасище, мера”,
публична общинска собственост, № 139028 с НТП „полски път”, публична общинска собственост
и завършва в УПИ ІІ-21,22, кв.139, землище на гр. Айтос, собственост на „Алмар Сийфуд” АД.
2. На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, решението да се обнародва в Държавен вестник в 7мо дневен срок от приемането му.
3. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ, решението може да бъде оспорено от
заинтересуваните лица в 30 дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 25 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 26.02.2016 г.,
Протокол № 5, т.19. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 79
По Докладна записка с вх. № 50/08.02.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Уличен водопровод от о.т. 832
през о.т. 831 до УПИ І-5, м.10, землище на гр. Айтос”,

Общинският съвет – гр. Айтос,

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:
1. Одобрява ПУП-ПП (подробен устройствен план -парцеларен план) за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект:
„Уличен водопровод от о.т. 832 през о.т. 831 до УПИ І-5, м.10, землище на гр. Айтос” с
възложител Неждет Яшаров Мурадов. Трасето на уличния водопровод с дължина 58м. преминава
през имот: № 000907 с НТП „полски път”, публична общинска собственост в землището на гр.
Айтос и достига до УПИ І-5, м.10, землище на гр. Айтос.
2. На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, решението да се обнародва в Държавен вестник в 7мо дневен срок от приемането му.
3. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ, решението може да бъде оспорено от
заинтересуваните лица в 30 дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 19 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 26.02.2016 г.,
Протокол № 5, т.20. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 80
По Докладна записка с вх. № 51/08.02.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Кабелна линия 1 кV за
захранване на местността „Трите братя”, землище на гр. Айтос”,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:
1. Одобрява ПУП-ПП (подробен устройствен план -парцеларен план) за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект:
„Кабелна линия 1кV за захранване на местността „Трите братя”, землище на гр. Айтос” с
възложител „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД. Трасето на подземния електропровод с
дължина 576м започва от УПИ ІІІ, отреден „за трафопост”, местност „Трите братя”, преминава
през път, публична общинска собственост, разположен между имоти № 2935 и 2666, м.„Трите
братя”, землище на гр. Айтос и в края си завършва в нов кабелен разпределителен шкаф пред
имот № 2666, м.”Трите братя”, землище на гр. Айтос.
2. На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, решението да се обнародва в Държавен вестник в 7мо дневен срок от приемането му.
3. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ, решението може да бъде оспорено от
заинтересуваните лица в 30 дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 26.02.2016 г.,
Протокол № 5, т.21. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 81
По Докладна записка с вх. № 53/10.02.2016 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,
относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за линеен
обект /трасе/: „Кабелна линия 1 кV от стълб № 3 (съществуващ) до нов КРШ в имот № 000716 в
землището на гр. Айтос, област Бургас” и даване съгласие за преминаването му през имот
общинска собственост,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.21,ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 А, ал.1 и ал.5 от ЗУТ,
във връзка с чл. 59 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, във връзка с чл.124 Б, ал.1 и ал.4
от ЗУТ,

Р Е Ш И:
Разрешава на „ЕВН България ЕР” ЕАД изработването на ПУП-Парцеларен план за линеен
обект /трасе/: „Кабелна линия 1 кV от стълб № 3 (съществуващ) до нов КРШ в имот №000716 в
землището на гр. Айтос, област Бургас”.
Дава съгласие трасето на линейния обект: „Кабелна линия 1 кV от стълб №3
(съществуващ) до нов КРШ в имот №000716 в землището на гр. Айтос, област Бургас” да
премине през общински имот №000765 с НТП „Полски път”, землище на гр. Айтос, общинска
публична собственост,
На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ, одобрява приложеното към проекта задание на
изработване на ПУП – ПП, неразделна част от настоящото разрешение.
Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и Кмета на Общината за сведение и
изпълнение.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 26 гласа ”за”, 0 „против” и
0 „въз.се”, проведено на 26.02.2016 г.,
Протокол № 5, т.22. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–АЙТОС
Р Е Ш Е Н И Е
№ 82
По Докладна записка от Красимир Енчев – председател на Общински съвет – Айтос,
относно оспорване на решение № 42 в частта му по § 7, чл.50, прието на 27.01.2016 г., отразено
в протокол № 4,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.156, ал.1 от АПК,

Р Е Ш И:
ОТТЕГЛЯ оспореното Решение № 42 в частта му по § 7, чл.50, прието на заседание на
ОбС-Айтос на 27.01.2016 г., отразено в протокол № 4 , а именно :
Чл.50. Вещите се съхраняват в подходящо помещение в срок от един месец, след което
Общинската администрация не носи отговорност за тях. Разходите за съхранение и
транспортиране са за сметка на лицата . След изтичането на 1-месечният срок, вещите се
продават на публичен търг с явно наддаване. С набраните средства се покриват разходите по
транспорт и съхранение на вещите, неплатен наем и други задължения на общината.
Препис от решението да бъде внесено в Административен съд - Бургас и направено
искане за прекратяване на административното производство на основание чл.159, т.3 от АПК.

Решението е гласувано в заседание на
ОбС, с 24 гласа ”за”, 0 „против” и
1 „въз.се”, проведено на 26.02.2016 г.,
Протокол № 5, т.23. от ДР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – ст. специалист “АТООС”/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
/п/
КРАСИМИР ЕНЧЕВ

